Protokoll fört vid VBF:s förbundsmöte den 17februari 2022
Närvarande: Christer Andersson, ordf.
Benny Lyckevall, sekr.
Michael Leuschner, kassör.
Stig Anderasson, vice sekr.
Ace Risteski, klubb 01
Amir Keran, klubb 05
Stig Svensson klubb 01 åhörare
1, Ordf. Christer Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade
de närvarande välkomna
2, Dagordningen för mötet godkändes
3, Ett inträde förelåg Göran Johansson klubb 07 invaldes
4, Röstning av 5 st frågor.
4:1 om styrelseprotokollen skall visas på hemsidan, mötet
beslutade med att 13 röster var emot att visa protokollet och
7 röster ville visa protokollet
4:2 om verksamhetsberättelsen skall finnas på hemsidan
mötet beslutade med samtliga röster att så skulle ske.
4:3 att vid röstförfarande skulle klubbarna komma med
Protokollsutdrag. Mötet beslutade med samtliga röster
att så skulle ske.
4:4 om att styrelsen har tolkningsrätten, mötet beslutade med
13 röster för och 8 röster emot, att styrelsen har tolkningsrätten.

5, 4:5 angående taurisplattans placering, mötet beslutade med
13st röster för och 8 röster emot att gå på styrelsens förslag.
6, Ekonomi: Kassören kunde tala om att det ser bra ut för 2022

7, Tauris: Michael har ej fått något mer från tauris, mötet gav
Honom i uppdrag att kontakta Tauris för att få ett avstamp inför
.2022
8, Flygplanen för 2022 godkändes i befintligt skick.
9, Klubbarnas anmälan hur många medlemmar som ämnar tävla
2022: Klubb 01: 8st, klubb 05: 7st och klubb 07: 17st, således 32st
En liten ökning från 2021, (mycket trevligt)

10, Rapporter: Michael rapporterade att fodret kommer
till en annan plats, c: a 1 km närmare Mölndal, mer info
kommer.
Stig Andersson talade om att det är viktigt att så många
som möjligt hämtar sitt foder på ankomstdagen och att
vi måste ha flera medhjälpare, Stig kommer att ringa ut
medlemmar om detta.
Amir Keran tyckte att VBF skulle ha högre prispengar på
tävlingarna han uppmanades av styrelsen, att hans klubb skulle
komma med en skrivelse hur det skall finansieras.

Benny Lyckevall sekr

